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ZIP CLIPS

Rize / Plus on wire
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Rize

De Zip Clip Rize is een eenvoudige manier om een staalkabel  

te voorzien van een lus. De clips zijn verstelbaar en ontworpen  

met kwaliteit en veiligheid als speerpunten.  

Alle clips zijn dan ook onafhankelijk getest door  

TÜV, MELBTEST, SATRA, British Lloyds, NATA en APAVE.  

Daarnaast is elk item UL gecertificeerd.  

De Rize werkt op zowel verzinkte als roestvrije staalkabels.

Rize

The Zip Clip Rize is an easy way to make a loop into a wire rope.  

The clips are adjustable and designed with quality and safety  

as key aspects. 

All clips are tested the 3rd parties  

TÜV, MELBTEST, SATRA, British Lloyds, NATA and APAVE.  

Next to that all items are UL certified.  

The Rize is used on galvanised and stainless steel wire ropes.

standard

ZCRIZE00120 1.2 15

ZCRIZE00200 2 50

ZCRIZE00300 3 120

ZCRIZE00400 4 300

ZCRIZE00600 6 500

black standard

ZCRIZE00120Z 1.2 15

ZCRIZE00200Z 2 50

ZCRIZE00300Z 3 120

ZCRIZE00400Z 4 300

ZCRIZE00600Z 6 500

lockable

           - - - 

ZCRIZEL0200 2 50

ZCRIZEL0300 3 120

ZCRIZEL0400 4 300

ZCRIZEL0600 6 500

black lockable

           - - - 

ZCRIZEL0200Z 2 50

ZCRIZEL0300Z 3 120

ZCRIZEL0400Z 4 300

ZCRIZEL0600Z 6 500
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Plus on wire

De Plus on Wire is specifiek bedacht voor het gebruik in  

standaard profielen. Simpelweg invoeren, draaien en zekeren  

voor een correcte bevestiging. Met een veilige werklast van  

100 kg bij het gebruik van  4 mm kabels.

De Plus on Wire is tevens in het zwart verkrijgbaar.

Plus on wire

The Plus on Wire is specifically engineered tob e used in  

standard profiles. Easy to mount on the wire rope, twist and secure  

for correct assembly. With a safe working load of 100 kg  

in combination with a 4 mm wire rope.

The Plus on Wire is also available in black.

standard

ZCPLOW00400 4 100

black standard

ZCPLOW00400Z 4 100

WLL
kg
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Zip Grip

De Zip Grip is speciaal bedacht voor situaties waarin je  

van horizontale kabels naar een verticale oplossing moet.  

De Zip Grip biedt hierin de oplossing. Simpelweg over de kabel 

schuiven, positioneren en vast te zetten. Verkrijgbaar voor  

de 1.2 en 2 mm kabel met een SWL van 15 of 35 kg.

   

De Zip Grip is tevens verkrijgbaar in zwart.

Strut Lock

De Strut Lock verbinding van Zip-Clip is de veilige, en te borgen, 

oplossing voor het installeren van enkele of meervoudige dwarslig-

gers op de kabel. Beschikbaar in 2 verschillende varianten; een 2 

mm kabel met een veilige werklast van 45 kg (M8) of een 4 mm met 

een veilige werklast van 90 kg (M10). Veiligheidsfactor 5:1. Mogelijk 

te leveren inclusief tegenplaat en bevestigingsmoer.

De Strut Lock is tevens verkrijgbaar in het zwart.

Zip Grip

The Zip Grip is designed for situations where you have  

to create a solution for a horizontal to vertical situation.  

The Zip Grip can be mounted easily by putting it over  

the wire and push it in the right position, then secure it.  

Available for a 1.2 and 2 mm wire rope with SWL of 15 and 35 kg.  

The Zip Grip is also available in black.

Strut Lock

The Strut Lock connector from Zip Clip is the safe, and lockable, 

solution for installing one or more horizontal beams onto the wire 

rope. Available in 2 options; a 2 mm wire rope with a SWL of 45 

kg (M8) or a 4 mm with a SWL of 90 kg (M10). Safetyfactor 5:1. 

Additionally this Strut Lock can be supplied with a  

counterplate and nut.

The Strut Lock is also available in black.

standard

ZCZIGR00120 1.2 15

ZCZIGR00200 2 35   

black standard

ZCZIGR00120Z 1.2 15

ZCZIGR00200Z 2 35

standard

ZCSTRL00200 2 45 M8

ZCSTRL00400 4 90 M10

black standard

ZCSTRL00200Z 2 45 M8

ZCSTRL00400Z 4 90 M10


